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Abstrakt 
Bakgrund: Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökar och det finns evidens för att 

flera sjukgymnastiska behandlingsmetoder hjälper vid psykiska tillstånd. Flera behandlingar 

är etablerade inom vuxenpsykiatrin men verkar inte nått ut till barn- och ungdomspsykiatrin 

(BUP) i samma utsträckning. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka 

behandlingsmetoder som sjukgymnaster inom BUP i Sverige använder sig av. Syftet var 

också att få en bild av hur sjukgymnaster upplever att de används som resurs inom barn och 

ungdomspsykiatrin. Metod: En webbenkät skickades ut till 15 sjukgymnaster som var 

verksamma inom BUP. Resultat: Det inkom 12 enkätsvar varav 10 analyserades. 

Autismspektrumsyndrom var den diagnos som var mest förekommande inom gruppen 

personlighetsstörningar. Basal kroppskännedom, anpassad fysisk aktivitet och massage var 

vanliga behandlingsmetoder. Alla sjukgymnaster uppgav att de grundade sitt val av 

behandling på beprövad erfarenhet och 9 av 10 på vetenskaplig evidens. Sjukgymnasterna 

som arbetar inom området uttryckte att de hade en viktig roll men att förbättringar behövdes 

göras, såsom att öka kunskapen om vad sjukgymnasten kan bidra med inom BUP. 

Konklusion: Basal kroppskännedom, anpassad fysisk aktivitet och massage var de tre mest 

förekommande behandlingsmetoderna följt av progressiv avspänning. Flest sjukgymnaster 

kom i kontakt med diagnosgruppen personlighetsstörningar. Alla Sjukgymnaster grundade sitt 

val av behandling på beprövad erfarenhet.  Sjukgymnasterna uttryckte både tillfredställelse 

och missnöje i frågan om hur de upplevde att de användes som resurs. 

Nyckelord: Barn- och ungdomspsykiatrin, Basal kroppskännedom, behandlingsmetoder, 

fysisk aktivitet, sjukgymnastik. 
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Bakgrund 

 
Den psykiska ohälsan ökar bland barn och ungdomar upp till 18 år. Framför allt bland flickor 

och unga kvinnor har andelen självmordsförsök ökat kraftigt och allt fler unga vårdas på 

sjukhus för depression eller ångest och/eller för alkoholförgiftning. I Sverige räknar man med 

att 10-15 % av alla barn söker hjälp för psykisk ohälsa och dessutom har utskrivningen av 

antidepressiva läkemedel till 15–19-åringar fördubblats på tre år (1). En undersökning som 

Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms läns landsting gjort visade att de vanligaste 

diagnoserna bland de 20 000 barn som de årligen mötte var, ångeststörning (25 %), 

depressiv episod (14 %), avsiktlig självskadehandling med stickande föremål (9 %), reaktion 

på svår stress (9 %), beteendestörning av utagerande slag (8 %), Aspergers syndrom (7 %) 

och ätstörning (6 %) (2). 

 

Man har i en studie sett att psykiska sjukdomar ofta debuterar i åldern 11-21 år (3). Det är 

därför av vikt att så tidigt som möjligt upptäcka och diagnostisera för att kunna sätta in rätt 

behandling. Som stöd i val av behandling finns nationella riktlinjer och kunskapsdokument 

utgivna av statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Socialstyrelsen (SoS) och 

Läkemedelsverket (LV) och de behandlingsmetoder som används inom BUP ska grundas på 

vetenskaplig evidens. Det finns också nationella och lokala vårdprogram för olika diagnoser. 

(4). Socialstyrelsen har i en undersökning från 2008 inventerat de behandlingsmetoder som 

används inom barn- och ungdomspsykiatrin (4). I undersökningen tillfrågades enhetschefer, 

verksamhetschefer och professorer. Sjukgymnastisk insats fanns bara med vid behandling av 

ätstörningar och då som taktil massage och kroppskännedomsövningar. För övrigt nämndes 

inte sjukgymnastik i undersökningen. Olika terapier såsom KBT och andra samtalsterapier 

samt läkemedelsbehandlingar användes mest frekvent. I undersökningen framgick även att 

enhetschefer och verksamhetschefer tycker att det fanns ett behov av kunskapsstöd och 

rekommendationer inom flera områden (4).  

 

Legitimerade sjukgymnasters riksförbund (LSR) genomförde 2005 en undersökning av 

sjukgymnastiken inom psykiatrin i Sverige (5). Sjukgymnaster som jobbar inom psykiatrin 

utgjorde vid undersökningen en liten yrkesgrupp med 224 anställda. Detta kan jämföras med 

461 arbetsterapeuter, 1935 psykologer och 5515 sjuksköterskor för att nämna några 

yrkeskategorier inom psykiatrin. I undersökningen framgick att sjukgymnaster fanns anställda 
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inom vuxenpsykiatrisk sluten och öppen vård men endast inom 12 av de 66 barnpsykiatriska 

mottagningarna (5).  

 

Sjukgymnaster har arbetat inom psykiatrin sedan 1960-talet och under 1970 började den 

psykiatriska sjukgymnastiken profilera sig mer mot den specialitet det är idag. Detta gör den 

till en av de yngre specialiteterna, då sjukgymnastyrket funnits i Sverige sedan början av 

1800-talet. Till en början handlade sjukgymnastiken mest om sedvanlig behandling i 

kombination med olika avspänningstekniker som autogen träning och progressiv avspänning. 

1970-talets influenser från bl.a. USA, gav en mer upplevelse- och känsloinriktad 

sjukgymnastik, vilket fick den att uppfattas som oprofessionell och ”flummig” av många, då 

den stod i kontrast till den naturvetenskapliga läran (6).  

 

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är en specialistresurs för barn och ungdomar upp till 18 

år med psykisk ohälsa eller funktionshinder. BUP finns till hands som en resurs till 

vårdcentralen, barnhälsovården eller skolhälsovården. BUP organiseras under den 

landstingskommunala hälso- och sjukvården. Inom BUP arbetar i regel psykologer, 

socionomer, läkare och sjuksköterskor som är specialister inom barn och ungdomspsykiatri. 

Man samarbetar även med skola, barnomsorg, socialtjänst, barnavårdscentral, barnmedicin 

och habilitering (2). På ett fåtal BUP-mottagningar finner man sjukgymnaster men det är inte 

standard (5). BUP kopplas in vid allmänna sjukdomstillstånd såsom ångest, 

förstämningsyndrom, missbruk, psykoser, ätstörningar, krisreaktioner och psykosomatiska 

tillstånd men även vid mer specifika tillstånd såsom ADHD, Autism, Tics (Tourettes syndrom) 

och beteendestörningar (7).  

 

Det finns flera sjukgymnastiska behandlingsmetoder som används inom vuxenpsykiatrin 

såsom specifika kroppsterapeutiska metoder som bland annat basal kroppskännedom, 

pedagogiska metoder, undervisning om kroppen, rörelsebehandling, spänningsreglerande 

metoder, fysisk aktivitet och beröring (5). Det saknas studier över hur det specifikt ser ut inom 

Barn– och ungdomspsykiatrin. 

 

Basal kroppskännedom är en behandlingsmetod som tagits fram och utvecklats av svenska 

och norska sjukgymnaster sedan början av 1980-talet. Behandlingsmetoden har flera 

användningsområden och syftar till att öka medvetandet om den egna kroppens resurser 

genom enkla rörelseövningar (8). I en avhandling från 2001 jämfördes behandlingseffekterna 
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av Basal kroppskännedom (BK) med Feldenkrais och individuell sjukgymnastik (9). 

Resultatet visade att gruppverksamhet med BK och Feldenkrais hade mest gynnsam 

behandlingseffekt för patientgrupper med komplexa smärtproblem och hög grad av psykisk 

ohälsa. I en annan rapport från 2009 studerades långtidseffekten av BK hos psykiatriska 

patienter med oro, stress- och somatiska besvär, samt personlighetsförändringar. Resultatet 

var en förbättrad kroppsuppfattning, färre kroppsliga symptom och ett minskat behov av 

psykiatrisk vård (10). 

 

Olika avspänningstekniker har utvecklats i syfte att medvetandegöra det muskulära 

spänningstillståndet och ett samband mellan psykisk belastning och uppkomst av muskulär 

hypertension har beskrivits av flera författare (11). De mest använda metoderna för 

avspänning är autogen träning och progressiv avspänning. Autogen träning är en 

tankeväckande metod då patienten lär sig att intala sig exempelvis upplevelser av tyngdkänsla 

och lugn. Vid progressiv avspänning tränar patienten på att systematiskt spänna och slappna 

av muskelgrupper tills en total avspänning av hela kroppen upplevs (11) I en systematisk 

rewiev artikel från 2008 kommer författarna fram till att avspänningstekniker såsom 

progressiv avspänning och autogenträning var effektivare än ingen eller annan minimal 

behandling när det gäller att minska depressiva symtom. Avspänningstekniker är dock inte 

lika effektiva som psykologiska behandlingar för att minska depressiva symtom (12). 

 

Massage är en behandlingsmetod med en över 3000-årig historia. Forskning tyder på att 

massage och andra beröringsterapier stimulerar till en minskad produktion av stresshormoner 

i blodet, en sänkning vid depressiva tillstånd, ökad vakenhet och minskad smärta för att 

nämna några effekter (13). Behandlingsmetoden har även visats sig ha positiv effekt vid 

personlighetsstörningar, då det ger förbättrad sömn och sociala färdigheter (14). 

 

Fysisk aktivitet är en behandlingsmetod som på senare år fått en bättre evidens då det visat ha 

en positiv effekt vid bl.a. depressiva besvär och i mars 2010 kom Socialstyrelsen med nya 

riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom, där fysisk aktivitet var en av åtgärderna 

(15). Fysisk aktivering av kroppen ger en ökad halt av endorfiner och stimulerar till 

nybildning av hjärnceller i hippocampus, ett område i hjärnan som har en liten volym hos 

deprimerade personer (16). Detta ger framför allt en reducering av ängslan och oro men även 

ilska, aggression och stress kan minska (17). Diagnoser som ätstörning och schizofreni 

innebär bl.a. en störd kroppsuppfattning. Anpassad fysisk aktivitet och 
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kroppskännedomsövningar har visats ge god effekt vid dessa diagnoser som komplement till 

övrig behandling (5, 18,19).  Även vid personlighetsstörningar som ADHD och Autism talar 

forskning för fysisk aktivitet som behandlingsmetod då det visat minska beteendestörningar 

på kort sikt, samt öka prestationsförmågan. (20). 

 

Personer med långvariga och allvarliga psykiska sjukdomar lider ofta en ökad risk att drabbas 

av somatiska sjukdomar som exempelvis diabetes typ 2, hjärtsjukdomar och övervikt. Den 

ökade risken kan bero på att de ofta har en mer ohälsosam livsstil med en lägre nivå av fysisk 

aktivitet än normalpopulationen (21). En studie från 2009 visade på de hälsovinster som här 

kan göras med hjälp av fysisk aktivitet. Interventionen i denna studie innebar regelbunden 

fysisk aktivitet och anpassad undervisning om hälsa, aktivitet och kosthållning till en grupp 

patienter med långvariga och allvarliga psykiska sjukdomar. Resultatet av studien visade, 

förutom en rent kroppslig förbättring, på en ökad motivation, minskad smärta och en ökad 

social samhörighet (22). Fysisk träning kan variera stort och inom psykiatrin är det extra 

viktigt att den är anpassad efter individ och diagnos. Exempelvis kan en person med 

ångestsymtom uppleva att fysisk träning kan öka deras symtom med t.ex. hjärtklappning i 

början. Därför är det viktigt att informera att detta inte är en ångestattack utan en helt normal 

reaktion (23).   

 

Forskningen inom psykiatrin är i stor utsträckning utförd på vuxna individer och är därför inte 

helt överförbar till barn- och ungdomspsykiatrin då mognad och utveckling skiljer sig mellan 

en vuxen individ och ett barn. Den ger ändå en vägledning om olika behandlingsmetoders 

effekter och att det finns evidens för att flera sjukgymnastiska behandlingsmetoder hjälper vid 

psykiska sjukdomar. Det är därför anmärkningsvärt hur få behandlingar som används inom 

BUP enligt Socialstyrelsens översikt i jämförelse med vuxenpsykiatrin (4). Det är också 

tydligt att antalet sjukgymnaster som arbetar inom BUP är få i jämförelse med 

vuxenpsykiatrin enligt LSR´s undersökning (5). Med faktan som förmedlas av Socialstyrelsen 

och LSR ville vi undersöka om verkligheten stämmer överens med uppgifterna, dvs. om 

sjukgymnastkåren inom BUP är fåtalig i förhållande till vuxenpsykiatrin och att få 

sjukgymnastiska behandlingsmetoder utnyttjas i praktiken. Med tanke på att den psykiska 

ohälsan bland unga ökar är det viktigt att uppmärksamma sjukgymnastens kompetens som en 

resurs att tillgå. Genom att belysa de sjukgymnastiska behandlingsformer som används i 

praktiken är förhoppningen att ny information uppkommer som kan ge läsaren en bild av 

sjukgymnastens arbetssätt inom BUP. 
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Syfte 
 
Syftet med studien var att undersöka vilka behandlingsmetoder sjukgymnaster inom barn - 

och ungdomspsykiatrin i Sverige använder sig av samt till vilka diagnoser. Vi ville också få 

en bild av hur sjukgymnaster upplever att de används som resurs inom barn och 

ungdomspsykiatrin. 

Frågeställningar 
- Vilka diagnoser kommer sjukgymnaster inom BUP i kontakt med? 

- Vilka sjukgymnastiska behandlingsmetoder används inom BUP?  

- Grundar sjukgymnasten sitt val av behandlingsmetoder på beprövad erfarenhet eller 

vetenskaplig evidens?  

- Hur upplever sjukgymnaster att de används som resurs inom BUP? 

 

Material och Metod 

Deltagare 
Inklusionskriterier för studien var sjukgymnaster huvudsakligen verksamma på barn- och 

ungdomspsykiatriska mottagningar i Sverige. Det fanns ingen sammanställning med 

kontaktuppgifter och därför gjordes en rundringning till Sveriges BUP-mottagningar (ca 100 

stycken) som visade att 15 stycken sjukgymnaster arbetade på mottagningarna. De 

sjukgymnaster som arbetade inom barnhabilitering eller annan utomstående verksamhet och 

som samarbetade med BUP exkluderades. 

 

Enkät – utformning och innehåll 
 
En elektronisk enkät utformades i dataprogrammet EvaSys (se bilaga 1). Evasys är ett 

webbaserat enkätverktyg för utvärderingar och undersökningar. Enkäter kan utformas både i 

pappersformat och som onlineenkäter (24). 

 

Enkäten utformades så att deltagarna både kunde svara på slutna frågor med alternativ och 

öppna frågor där mer utrymme gavs för beskrivning med egna ord (fritextsvar). Enkäten 
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delades in i fyra delar och innefattade frågor angående sjukgymnastens arbetssätt. Den första 

delen, information innefattade frågor om kön och antal år som sjukgymnasten varit verksam 

inom BUP. Den andra delen, diagnoser, var ett mer omfattande stycke där deltagaren fick 

kryssa i vilka diagnoser de kom i kontakt med i sitt yrke som sjukgymnast.  Psykiatriska 

diagnoser har valts ut med grund i Psykiatri - En orienterande översikt och Barn- och 

ungdomspsykiatri (25, 26). Totalt delades diagnoserna in i sex diagnosgrupper. Valet att ställa 

frågor om vilka diagnoser som sjukgymnasterna kom i kontakt med grundade sig på 

författarnas intresse av att skapa sig en överblick av vilka diagnoser som mest förekom inom 

det barnpsykiatriska fältet. Förhoppningen var att vid analys kunna se ett mönster och 

upptäcka eventuella skillnader inom diagnosgrupperna. Vi ville också jämföra och se om 

fördelningen av diagnoser i studien stämde överens med andra studier som gjorts i syfte att 

undersöka diagnosers prevalens i Sverige, såsom i Stockholm läns landstings undersökning 

(2). Den tredje delen i enkäten, behandlingsmetoder, innefattade frågor om vilka 

behandlingsmetoder som deltagarna använde till respektive diagnosgrupp. Urvalet av 

behandlingsmetoder gjordes efter de svar som framkom i LSR:s undersökning av 

Vuxenpsykiatrins metoder från 2005 (5). Syftet var att ta reda på om de utvalda 

behandlingsmetoderna användes i praktiken och till vilken/vilka diagnosgrupper de nyttjades. 

Denna del innefattades också av en fråga angående vad sjukgymnasten grundade sitt val av 

behandling på, vetenskaplig evidens eller beprövad erfarenhet. De två avslutande frågorna var 

öppna frågor och sorterades in under delen sjukgymnastens roll inom BUP. Frågeställningarna 

gällde hur deltagarna såg på antalet sjukgymnaster inom BUP i förhållande till hela psykiatrin 

i Sverige och upplevelsen av hur sjukgymnasten används som resurs inom BUP. För att inte 

begränsa svaren endast till de redan skrivna svarsalternativen fanns möjlighet för deltagarna 

att själv fylla i övriga diagnoser, behandlingsmetoder och grund till behandling i en fritextruta 

under respektive del. 

 

Svarstiden på enkäten begränsades till 14 dagar. Tillsammans med enkäten skickades ett 

informationsbrev ut till deltagarna (se bilaga 2). Brevet innehöll information och bakgrund till 

undersökningen. Där fanns också information om att deltagandet var frivilligt. Efter att 

enkäten besvarats och samlats in, konverterades rådata för att sedan bearbetas och analyseras i 

datorprogrammet Microsoft Office Excel 2003. Resultatet redovisas i form av diagram, 

tabeller och beskrivande statistik. Alla diagnoser och diagnosgrupper redovisades i ett samlat 

stapeldiagram. Behandlingsmetoderna redovisades som stapeldiagram efter den diagnosgrupp 

de användes till. En innehållsanalys med kategorisering gjordes på svaren till de öppna 
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frågorna. Tre huvudkategorier kunde urskiljas av resultatet. Studien var kvantitativ men med 

ett kvalitativt perspektiv i och med de öppna frågorna i enkäten. 

 

Etiska överväganden 
I informationsbrevet fick deltagarna vetskap om att allt deltagande var frivilligt. Deltagarna 

var anonyma och avidentifierades vid presentationen av studien. Med tanke på det låga antalet 

informanter fanns det en risk att anonymiteten kunde ifrågasättas, vilket skulle kunna 

uppfattas som obehagligt av informanterna. Det var därför viktigt att under presentationen 

undvika kategorisering som gjorde att man kunde härleda informationen till deltagaren. 

Nyttan för sjukgymnasterna var att de fick tillfälle att uttrycka sina personliga åsikter både 

vad gäller missnöje och tillfredställelse av arbetssituationen. I och med deltagandet i studien 

bidrog sjukgymnasten också till forskning som kunde ge dem en överblick av hur 

sjukgymnaster inom samma område arbetade. Att blivit utvald till enkätundersökningen 

kunde också uppfattats som en bekräftelse av att bli synliggjord i sin yrkesroll. Ur långsiktigt 

perspektiv kan kunskapen leda till att sjukgymnastiken inom barn och ungdomspsykiatrin 

lyfts fram tydligare.  
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Resultat 
 
Av totalt 15 enkätutskick inkom 12 svar, varav 10 analyserades. Två svar valdes bort då 

sjukgymnasterna visade sig arbeta inom ett specialistområde och inte på en BUP-mottagning. 

En av de tre som inte svarat, visade sig ha slutat de hennes tjänst blivit indragen. Alla som 

svarade var kvinnor och tiden de hade arbetat inom BUP, varierade från 2 år till 30 år. 

Diagnosgrupper 
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Övriga diagnoser: ADD, språkstörningar, DCD (Developement coordination disorder), funktionella tillstånd (bortfallssyndrom),  motoriska 
svårigheter.

 
Figur 1. Diagnoser som sjukgymnasten träffade på i kliniken 

 

Enkäten innehöll 18 diagnoser som presenteras med antal svar i procent i figur 1 ovan. De 

mest förekommande diagnoserna som sjukgymnasterna träffade på under sina 

yrkesverksamma år i kliniken var, autismspektrumsyndrom, som alla tio sjukgymnaster kom i 

kontakt med, följt av depression (9), anorexi (9), ADHD (9) och primära ångestsyndrom (9). 

De minst förekommande diagnoserna, tillhörde grupperna psykotiska tillstånd (4) och 

missbruksproblematik (3). Få sjukgymnaster kom i kontakt med melankoli och 

mani/hypomani till skillnad från depression i samma diagnosgrupp, som utmärkte sig som en 

av de vanligast förekommande sjukdomarna. 
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Fyra sjukgymnaster angav att de kom i kontakt med de övriga diagnoserna, ADD, 

språkstörningar, DCD (Development coordination disorder), funktionella tillstånd 

(bortfallssyndrom) och motoriska svårigheter.  

 

Behandlingsmetoder till respektive diagnosgrupp 
Utav de tio sjukgymnaster som deltog i studien presenteras de valda behandlingsmetoderna 

till respektive diagnosgrupp i figurerna nedan. Figurerna skall ses som enheter då vi utgår från 

hur många deltagare som kommit i kontakt med just den enskilda diagnosgruppen. 

Procentsatsen utgår ifrån de antal sjukgymnaster som kommit i kontakt med enskild 

diagnosgrupp och inte hur ofta behandlingsmetoderna används. Fritextsvaren angående övriga 

behandlingsmetoder som framkom i enkäten presenteras inte i figurerna utan behandlas 

separat i texten.  

 

 

 

 
Figur 2. Sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid affektiva sjukdomar 

 

Nio sjukgymnaster kom i kontakt med diagnosgruppen affektiva sjukdomar och de fyra mest 

förekommande behandlingsmetoderna inom gruppen var BK, anpassad fysisk aktivitet, 

progressiv avspänning och massage i fallande ordning. Utifrån fritextsvaren framkom 

dessutom behandlingarna, sensomotorisk träning, bassängträning, kostens påverkan, 

mindfullness, taggboll, rytmisk rörelseträning och psykomotorisk fysioterapi. 
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Figur 3. Sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid ångestsyndrom 

 

Nio sjukgymnaster kom i kontakt med diagnosgruppen ångestsyndrom. I denna grupp 

användes BK och anpassad fysisk aktivitet av flest sjukgymnaster följt av progressiv 

avspänning och massage. Övriga behandlingar som uppgavs i fritextsvaren var sensomotorisk 

träning, djupmassage, bassängträning, kostmedvetande, mindfullness, KBT, rytmisk 

rörelseträning, bollmassage och viloställningar 
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Figur 4. Sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid ätstörningar 

 

Även inom diagnosgruppen ätstörningar kom nio sjukgymnaster i kontakt med aktuell 

patientgrupp. BK och massage var i denna diagnosgrupp de mest förekommande 

behandlingsmetoderna följt av anpassad fysisk aktivitet och progressiv avspänning. Övriga 

behandlingar som berördes i fritextsvaren var sensomotorisk träning, kostmedvetande, 

djupmassage, mindfullness, affekter, taggboll, rytmisk rörelseträning, pedagogisk behandling 

med kunskap om anatomi/fysiologi och kroppsuppfattning. 
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Figur 5. Sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid psykotiska tillstånd 

 

Fyra sjukgymnaster träffade på barn med psykotiska tillstånd. Alla fyra använde sig av 

behandlingsmetoderna BK och massage följt av anpassad fysisk aktivitet och progressiv 

avspänning. Rytmisk rörelseträning var en övrig behandlingsmetod som framkom i 

fritextsvaren. 

 

 

 

 
Figur 6. Sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid personlighetsstörningar 

 

Alla tio sjukgymnaster kom i kontakt med diagnosgruppen personlighetsstörningar och den 

mest förekommande behandlingsmetoden var anpassad fysisk aktivitet följt av massage och 



 17

BK. Övriga behandlingar var sensomotorisk träning, kostmedvetande, rytmisk rörelseträning, 

mindfullness och motorisk kognitiv processbehandling. 

 

 

 

 
Figur 7. Sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid missbruksproblematik 

 

Endast tre sjukgymnaster kom i kontakt med diagnosgruppen missbruksproblematik. 

Anpassad fysisk aktivitet och massage var mest förekommande följt av resterande 

behandlingsmetoder, exkluderat Feldenkrais som ingen använde sig av. Övriga behandlingar 

som framkom var sensomotorisk funktionsanalys, beteende, motorisk mognad, identifiering 

av kvarvarande reflexer, neurologiskt test, rytm och rörelse. 

 

Grund till behandling  
I frågan om vad sjukgymnasterna främst grundade sin behandling på framkom att alla tio 

deltagare grundade sin behandling på beprövad erfarenhet. Så många som nio av tio deltagare 

sade sig grunda sin behandling på vetenskaplig evidens.  

 

Öppen fråga 
Alla som deltog i enkätundersökningen svarade på den öppna frågan ”Hur upplever du att 

sjukgymnasten utnyttjas som resurs inom barn och ungdomspsykiatrin?”. Svaren sorterades 

in i kategori 1 - De som ansåg sig utnyttjas på ett bra sätt, kategori 2 - De som inte var nöjda 
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med situationen och kategori 3 – De som ansåg att det saknas kunskap om sjukgymnastens 

kompetens. 

 

I kategori 1 ansåg två sjukgymnaster att de utnyttjas bra som resurs på sin arbetsplats med 

goda behandlingsresultat. Samarbetet mellan olika professioner och kombinationer av 

behandlingar uppfattades som positivt. Den tredje sjukgymnasten tyckte det varierade under 

olika perioder. 

 

 

”Bra! Jag ser goda behandlingsresultat, speciellt då sjugymnast och terapeut samverkar kring barnet/ungdomen. 

Kombinationen samtal och sjukgymnastik är mycket bra.”  

 

”Mycket bra!” 

 

”Olika under olika perioder. Tidigare mer varierat, idag mer uppstyrt kring KBT och vg evidensbaserade 

metoder 

 

 

I kategori 2 uttryckte fyra sjukgymnaster missnöje i form av att det saknas tjänster och att fler 

patientkategorier borde få möjlighet till sjukgymnastik. Två stycken antydde att 

sjukgymnastiken för patientgruppen ADHD kunde ha en mer framträdande roll. De tyckte att 

sjukgymnasten skulle kunna utnyttjas bättre som resurs.  

 

 

”Har hur många patienter som helst, beroende på om det går att få fler in i almanackan. Är också ensam om att 

identifiera beteendeproblem utifrån hur kroppen (sinnena framför allt känsel och balans) funkar, både på BUP 

och i de nätverken såsom skola och soc. Där jag också ingår. Var ensam sjukgymnast, det fanns 2 sjukgymnaster 

till som jag tror arbetade i skolan men på ett annat sätt, i ett landsomfattande projekt som hette 

"Pinocchioprojektet" där kommuner från hela landet var representerade och "Sveriges Kommuner och 

Landsting" var huvudansvariga” 

 
”Jag kan tycka att alla patientkategorier borde få möjlighet till sjukgymnastik. På en del ställen är det ju 

företrädesvis ätstörningspatienter. I synnerhet inom gruppen ADHD borde sjukgymnastiken få en mer 

framträdande roll då det inte finns så mycket mer än medicin och i vissa fall ART (aggression replacement 

training) att erbjuda dessa patienter. Det är tråkigt att kroppsterapier har en så undanskymd plats. Allt går inte 

att lösa genom samtal. Kroppsterapier och psykoterapi borde komplettera varandra mer. På min arbetsplats är 

det fullt upp. En halvtidstjänst räcker inte på långa vägar. Utöver behandlingar anlitas jag för motoriska 

bedömningar som ett led i psykologernas utredningar” 
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”För lite, många projekt vore intressanta, t ex balansträning och dess inverkan på koncentrationen hos barn 

med ADHD etc.” 

 

”Kunde varit bättre” 

 

 

I kategori 3 var det tre sjukgymnaster som ansåg att det saknades kunskap om deras 

kompetens samt vad deras yrkesroll kan bidra med inom barn- och ungdomspsykiatrin. Två 

av dem var samtidigt nöjda med samarbetet på sin arbetsplats och ansåg att de användes bra 

medan en var mindre nöjd. 

 

 

”I mitt fall tycker jag att jag har utnyttjas på ett bra sätt, men få saknar kunskap om vad en sjukgymnast inom 

psykiatrin kan bidra med.” 

 

”På min arbetsplats har vi ett gott samarbete mellan olika yrkeskategorier och jag är delaktig i flera olika 

sammanhang. Jag tror att många inte riktigt vet vad sjukgymnasten kan göra och att vi behöver sprida kunskap 

om detta till övriga personalkategorier, verksamhetschefer samt politiker” 

 

”Dåligt eftersom det inte finns några tjänster utnyttjar man den ofta inte alls eller remitterar till Primärvård 

vilket inte är det samma som en psykiatriskt skolad sjukgymnast. De tjänster som finns inom ätstörningsvården 

utnyttjas oftast mycket effektivt” 

 



 20

Diskussion 

Metoddiskussion 
Endast de sjukgymnaster som arbetade heltid eller hade sin huvudsakliga verksamhet inom 

BUP ingick i studien. Deltagarantalet blev då mycket lågt med endast 12 sjukgymnaster. Två 

av svaren i enkäten exkluderades från studien då de visade sig huvudsakligen arbeta inom 

ätstörningsenheter. Detta för att få ett så homogent urval som möjligt. Det skulle ha gynnat 

studiens syfte att även ha inkluderat sjukgymnaster som arbetade deltid inom BUP, samt 

specialistenheter kopplade till BUP. Även deras svar hade varit värdefulla för studien, som då 

hade gett en bättre helhetsbild av hur det ser ut i Sverige. Deltagarantalet skulle då ökat efter 

vad som erfarits i den rundringning som gjordes till landets BUP-mottagningar. Det är 

anmärkningsvärt att det finns så få sjukgymnaster som arbetar inom barn och 

ungdomspsykiatrin. Författarna till denna studie tror att sjukgymnastens relativt korta historia 

inom psykiatrin kan vara en förklaring till varför det ännu inte tycks finnas någon tradition där 

sjukgymnasten har en självklar roll inom den psykiatriska vården. En annan orsak kan vara att 

olika samtalsterapier, t.ex. familjeterapi, som hör till de vanligaste behandlingsmetoderna som 

används inom BUP, oftast inte involverar sjukgymnaster (4).Vi tror att en tradition i 

användandet av dessa psykoterapier kan ha lett till en bortprioritering av kroppsterapierna. 

 

Enkäten utformades i webbverktyget Evasys, vilket gav både möjligheter och begränsningar. 

Tanken var att genom enkäten få reda på detaljerad information om vilken specifik 

behandling som användes till respektive diagnos, samt att få en bild av vilka behandlingar 

som var vanligast förekommande. Detta gick till viss del att genomföra i Evasys, med 

begränsningen att diagnoserna fick grupperas. Det gick därför inte att urskilja specifik diagnos 

kopplat till behandling. Enkäten hade blivit mer tydlig om den utformats som en tabell där 

alla diagnoser och behandlingsalternativ fått utrymme, vilket inte var möjligt i Evasys 

programmet. Möjligheten att rangordna behandlingsmetoderna var en funktion som inte fanns 

i Evasys och var därför en ytterligare begränsning som påverkade resultatet. En pappersenkät 

som inte utformats i Evasys hade löst dessa problem. Anledningen till att enkäten utformades 

elektroniskt i Evasys var författarnas uppfattning om en högre svarsfrekvens p.g.a. 

lättillgänglighet, effektivitet och smidighet. Programmet gav dessutom en lättöverskådlig 

resultatredovisning. Någon testenkät skickades inte ut för att undersöka tydligheten och 

utformningen av enkätfrågorna och anses vara en brist i studien eftersom frågorna kunde 

tolkas på flera sätt. Frågan om vad sjukgymnasten grundar sin behandling på är ett 
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frågeexempel som verkade kunna tolkas på flera sätt och därför har svarsalternativet annat 

exkluderats från resultatredovisningen. Enkätens utformning gjorde att svarsalternativet kunde 

tolkas som det hörde ihop med en annan fråga. Vid analys av de öppna frågorna valdes frågan 

Hur ser du på antalet sjukgymnaster som arbetar inom BUP i förhållande till hela psykiatrin i 

Sverige? bort. Frågan är omfattande och svår att svara på eftersom deltagarna rimligtvist bara 

kan relatera till sin egen arbetsplats och inte begärs ha kunskap om psykiatrin i sin helhet i 

Sverige. Andra brister i enkätens utformning är avsaknaden av ett tidsperspektiv. Antalet 

arbetade år varierade kraftigt mellan deltagarna och utan en tidsbegränsning i frågorna är det 

svårt att veta om de svarat ur ett ”nu-perspekiv” eller sett till hela sin yrkesverksamma tid. 

 

Diagnoser grupperades in helt efter litteratur i ämnet (25,26) och behandlingsmetoder valdes 

ut med grund i LSR: s undersökning av Vuxenpsykiatrins metoder från 2005 (5). Av svaren 

från enkäten att döma har valet av diagnoser och behandlingar varit relevanta. Endast ett fåtal 

tillägg har gjorts av deltagarna.   

 

Författarna till studien har under arbetets gång vägt för och nackdelar med att utföra en 

kvalitativ eller kvantitativ studie. En kvalitativ studieform hade givit en tydligare och djupare 

förståelse av hur sjukgymnasterna upplevde sin arbetssituation. En viss överblick av BUP 

hade troligtvist ändå kunnat ses vad gäller diagnoser och behandlingsmetoder som 

sjukgymnasterna kommer i kontakt med eftersom deltagarantalet antagligen inte skulle skilja 

sig markant från studiens deltagarantal. Motivet till att utföra en kvantitativ studie var att få en 

så heltäckande bild som möjligt av sjukgymnastens arbete inom BUP. Fortsatta kvalitativa 

studier med intervjuer av både barn, anhöriga och sjukgymnaster inom BUP tror författarna 

skulle leda till ytterligare förståelse, kunskap och bekräftelse av det viktiga arbetet som 

sjukgymnaster åstadkommer för barn och ungdomar.  

 

Resultatdiskussion 
De vanligast förekommande diagnoserna som sjukgymnasterna kom i kontakt med var 

autismspektrumssyndrom (10/10), depression (9/10), primära ångestsyndrom (9/10), anorexi 

(9/10) och ADHD (9/10). Detta säger dock inget om hur vanligt förekommande diagnoserna 

är bland unga i Sverige idag och en sammanställning av förekomsten av psykiatriska 

diagnoser på barn- och ungdomssidan i Sverige hade därför varit intressant. En rikstäckande 

inventering verkar dock inte finnas, men enligt den undersökning som Stockholm läns 
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landsting gjorde 2008 (2) av sina barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar verkar ändå 

vår studies resultat spegla verkligheten. Resultatet är troligen inte applicerbart på hela landet 

då det är många faktorer som spelar in, men ger ändå en fingervisning om att sjukgymnaster 

finns med i behandlingen av de flesta diagnoser. 

 

Basal kroppskännedom (BK) var den mest använda behandlingsmetoden i majoriteten av 

diagnosgrupperna med undantag för personlighetsstörningar och missbruksproblematik. 

Denna behandlingsform har i flera studier visat sig ha god effekt vid tillstånd av oro, stress, 

långvarig smärta samt nedstämdhet (10). Anledningen till att BK användes så frekvent kan 

därför delvis bero på att ny forskning nått ut i kliniken. En annan anledning till att BK är en 

väl använd behandlingsmetod anses av författarna kunna bero på att upphovsmännen kommer 

från Sverige och Norge och att det därför finns en tradition i användandet av just denna metod 

här. Massage var en vanlig behandlingsmetod i vår studie som användes vid framför allt 

ätstörningar och psykotiska tillstånd. Forskning tyder på att behandlingen även hjälper barn 

med personlighetsstörningar, som hörde till den vanligaste diagnosgruppen, att bl.a. få 

förbättrad sensorisk förmåga, sömn och sociala färdigheter (14). Enligt Socialstyrelsens 

undersökning (4) var kroppskännedomsövningar (inklusive BK) och taktil massage de enda 

sjukgymnastiska insatserna som användes, och då vid behandling av ätstörningsproblematik, 

vilket kan tolkas som att de är mer förankrade som behandlingsmetoder i kliniken. 

 

Progressiv avspänning och autogen träning var två vanliga behandlingsmetoder enligt 

undersökningen. De har en lång historia i den psykiatriska sjukgymnastiken vilket kan ha gett 

dem en förankring i det praktiska arbetet (6). Av enkäten framkommer tydligt att i de 

diagnosgrupper där BK används i hög grad, så används även progressiv avspänning. Det kan 

tänkas att dessa två behandlingsmetoder används tillsammans då det finns likheter såsom 

medvetandegörandet av anspänningar i muskulaturen.   

 

En positiv upptäckt var att anpassad fysisk aktivitet var en av de behandlingar som användes 

av flest sjukgymnaster vid affektiva sjukdomar som t.ex. depression. Enligt den forskning 

som finns på området har fysisk aktivitet god effekt vid depressiva besvär vilket framgår i och 

med de nya riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom från Socialstyrelsen, där 

fysisk aktivitet var en av åtgärderna (15). Även vid personlighetsstörningar var fysisk aktivitet 

en av de vanligaste behandlingsmetoderna och ny forskning talar för att aktiv fysisk träning 

minskar beteendestörningar på kort sikt hos barn med autism (20). Anpassad fysisk aktivitet 
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är ett brett begrepp och det är därför svårt att få en klar bild av hur träningen sett ut. Klart är 

att fler använder sig av anpassad fysisk aktivitet och färre inriktar sig specifikt på konditions- 

eller styrketräning. Det är viktigt att inte glömma bort vilka allmängiltiga effekter fysisk 

aktivitet har på kroppen och det är därför av stor vikt att man ger barn och ungdomar 

verktygen att se detta som något naturligt i sin vardag (22). Kan man ta med sig denna livsstil 

in i vuxenlivet skapar det bättre förutsättningar för de barn som eventuellt går vidare inom 

vuxenpsykiatrin där sjukgymnastiken tillämpas i högre grad.  

 

I den öppna frågan uttryckte ungefär hälften av sjukgymnasterna att de användes bra som 

resurs på sin BUP mottagning medan de övriga uttryckte mer missnöje och tyckte det kunde 

ha varit bättre. Psykiatrin tycks vara en gren inom sjukvården där vikten av samarbete mellan 

olika professioner är stor och flera deltagare uttryckte att kombinationen psykoterapi och 

kroppsterapi var positiv och att den borde utnyttjas mer. Till exempel anser författarna till 

studien att sjukgymnastiska kroppsterapier skulle kunna komplettera familjeterapin vid 

behandling av barn med fetma och ätstörningar. Två av deltagarna som tyckte att de användes 

på ett bra sätt uttryckte samtidigt att det saknas kunskap om vad en sjukgymnast kan bidra 

med i sin yrkesroll inom barn- och ungdomspsykiatrin. Sjukgymnasten har av tradition inte 

alltid varit en självklar del av det psykiatriska teamet vilket därför kan vara en av de 

bidragande orsakerna till att en viss okunskap om dess profession fortfarande existerar (6).  

Kompetensen kunde tas till vara på bättre genom att kunskapen sprids till övriga professioner. 

Två deltagare påpekade att de skulle vilja göra mer för bl.a. patientgruppen ADHD. Denna 

patientgrupp är en av de vanligast förekommande vilket kan tyda på att sjukgymnasterna 

känner sig otillräckliga i sitt arbete. Flera uttryckte också att de hade mycket att göra, att det 

saknas tjänster och att de var ensamma sjukgymnaster på sin arbetsplats. För att kunna 

utvecklas i sitt arbete är det viktigt med reflektion och utbyte av erfarenheter med någon inom 

samma kunskapsområde (27).   

 

Styrkan med studien är att ämnet är aktuellt och viktigt att lyfta fram i och med den ökade 

psykiska ohälsan bland unga (1). Det finns heller inte någon tidigare liknande studie gjord 

inom området. En begränsning med studien är dock att antalet deltagare var få eftersom 

specialistenheter och deltidsanställda exkluderades för att få en mer homogen grupp. I en 

framtida studie skulle det vara intressant att även inkludera dessa grupper.  
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Konklusion 
 
Denna studie visar att det används flera sjukgymnastiska behandlingsmetoder inom barn- och 

ungdomspsykiatrin. Basal kroppskännedom, anpassad fysisk aktivitet och massage var de tre 

mest förekommande behandlingsmetoderna följt av progressiv avspänning. Alla 

sjukgymnasterna i studien kom i kontakt med barn med autismspektrumsyndromet i sitt arbete 

och nio av tio kom i kontakt med depression, primära ångestsyndrom, anorexi och ADHD. 

Alla sjukgymnasterna i studien grundade sitt val av behandling på beprövad erfarenhet och 

nio av tio på vetenskaplig evidens. Sjukgymnasterna som arbetar inom området tycker att de 

har en viktig roll men att förbättringar behöver göras, såsom att öka kunskapen om vad 

sjukgymnasten kan bidra med inom barn- och ungdomspsykiatrin.  

Studien har gett oss en inblick i vilka sjukgymnastiska behandlingsmetoder som används 

inom barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige, men fortsatt forskning inom området behövs för 

att få en bättre helhetsbild av sjukgymnastens arbete. En kvalitativ studie vore intressant för 

att få en djupare bild av hur sjukgymnaster upplever sin roll inom barn- och 

ungdomspsykiatrin. 
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Bilaga 1. Enkät 

 
 
 

 
 

Information 

Hej! 
Vi är två sjukgymnaststudenter som i vår c-uppsats valt att skriva om hur 
sjukgymnasten arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vi vill i denna enkät 
undersöka vilka behandlingsmetoder Du använder dig av, samt vilka diagnoser som 
är vanligast att man som sjukgymnast jobbar med. Enkäten är anonym och inga svar 
kommer att kunna kopplas till person. 
 
Enkäten består av tre stycken frågegrupper. 
 
Tack för din medverkan! 
 
Cecilia och Johanna   
   
   
Kön  

Kvinna 

Man 
   
Hur många år har du jobbat inom BUP?  

 
   

Diagnoser -  Vilka diagnoser kommer du i kontakt med i ditt yrke? Flera 
svarsalternativ är möjliga. 
Affektiva sjukdomar 
 

Depression 

Melankoli 

Mani/hypomani 
 
Ångestsyndrom 
 

Primära ångestsyndrom(ex. fobier, posttraumatisk stress, panikångest) 

Tvångssyndrom - OCD 

Somatisering (projicering av psykisk smärta till kroppen) 
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Ätstörningar 
 

Obesitas 

Anorexi 

Bulimi 
 
Psykotiska tillstånd 
 

Schizofreni 

Vanföreställningssyndrom 

Psykos 
 
Personlighetsstörningar 
 

ADHD 

Autismspektrumsyndrom 

Tourettes 

Borderline 

Trotssyndrom/uppförandestörning 
 
Missbruksproblematik 
 

Ja 

Nej 
 
Annan diagnos: 
 

 
   
   

Behandlingsmetoder - Vilka behandlingsmetoder använder du till de olika 
diagnosgrupperna? Flera svarsalternativ är möjliga. 
Affektiva sjukdomar  

Basal kroppskännedom 

Feldenkrais 

Progressiv muskelavspänning 

Autogen träning 

Anpassad fysisk aktivitet 
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Konditionsträning 

Styrketräning 

Massage 

Specifik terapi(bild-, rid-, dans-) 

Smärtlindring(t.ex. akupunktur, TENS) 
 
Annan behandlingsmetod:  

 
 
 
Ångestsyndrom  
 

Basal kroppskännedom 

Feldenkrais 

Progressiv muskelavspänning 

Autogen träning 

Anpassad fysisk aktivitet 

Konditionsträning 

Styrketräning 

Massage 

Specifik terapi (bild-, rid-, dans-) 

Smärtlindring (t.ex. akupunktur, TENS) 
 
Annan behandlingsmetod:  

 
 
 
Ätstörningar  

Basal kroppskännedom 

Feldenkrais 

Progressiv muskelavspänning 

Autogen träning 

Anpassad fysisk aktivitet 

Konditionsträning 

Styrketräning 

Massage 
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Specifik terapi (bild-, rid-, dans-) 

Smärtlindring (t.ex. akupunktur, TENS) 
 
Annan behandlingsmetod:   
 

 
 
 
Psykotiska tillstånd 
 

Basal kroppskännedom 

Feldenkrais 

Progressiv muskelavspänning 

Autogen träning 

Anpassad fysisk aktivitet 

Konditionsträning 

Styrketräning 

Massage 

Specifik terapi (bild-, rid-, dans-) 

Smärtlindring (t.ex. akupunktur, TENS) 
  
Annan behandlingsmetod:  
 

 
 
 
Personlighetsstörningar 
 

Basal kroppskännedom 

Feldenkrais 

Progressiv muskelavspänning 

Autogen träning 

Anpassad fysisk aktivitet 

Konditionsträning 

Styrketräning 

Massage 

Specifik terapi (bild-, rid-, dans-) 
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Smärtlindring (t.ex. akupunktur, TENS) 
Annan behandlingsmetod:  
 

 
 
 
Missbruksproblematik 
 

Basal kroppskännedom 

Feldenkrais 

Progressiv muskelavspänning 

Autogen träning 

Anpassad fysisk aktivitet 

Konditionsträning 

Styrketräning 

Massage 

Specifik terapi (bild-, rid-, dans-) 

Smärtlindring (t.ex. akupunktur, TENS) 
 
Annan behandlingsmetod:  

 
   
 
Vad grundar du främst din behandling på? Flera svarsalternativ möjliga  

Beprövad erfarenhet 

Vetenskaplig evidens 

Annat 
 
Om du svarat annat ovan, vad?:  

 
   

Sjukgymnastens roll inom BUP 

Hur ser du på antalet sjukgymnaster som arbetar inom BUP i förhållande till hela 
psykiatrin i Sverige?  
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Hur upplever du att sjukgymnasten utnyttjas som resurs inom barn och 
ungdomspsykiatrin?  

 
   
Tack för din medverkan!   
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Bilaga 2. Informationsbrev 
 
Vi är två sjukgymnaststudenter som skriver vår C-uppsats inom området sjukgymnastik för 
barn – och ungdomspsykiatrin. Genom kontakt med LSR:s psykiatrisektion samt landstinget i 
din kommun har vi fått dina kontaktuppgifter då Du jobbar inom detta område. 
 
Bakgrund och syfte 
Vi vill i denna studie kartlägga vilka behandlingsmetoder som används av sjukgymnaster 
inom barn - och ungdomspsykiatrin i Sverige.  Det finns inte mycket beskrivet om 
sjukgymnastens roll inom BUP och vi vill därför belysa detta område. Vi vill fördjupa oss i de 
sjukgymnastiska behandlingsmetoderna och ta reda på hur de används, till vilka diagnoser 
m.m. 
 
Hur går studien till? 
Data till undersökningen kommer att samlas in genom enkätundersökning av sjukgymnastens 
arbete inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det är helt frivilligt att delta i studien och svaren 
kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att just ditt svar inte kommer att kunna 
identifieras i resultatet. Enkäten kommer att vara tillgänglig för dig under 14 dagar. En 
påminnelse kommer även att skickas ut då några dagar återstår av tiden. En länk till enkäten 
finner Du här:  
Studien kommer att publiceras och finnas tillgänglig via Luleå tekniska universitets hemsida 
efter genomförande. Se: http://epubl.ltu.se       
 
Kontakt 
Om du har frågor som rör studien tveka inte att kontakta oss. 
 
 
Johanna Bergman   Cecilia Lagerkvist  
E-postadress: johbek-7@student.ltu.se   E-postadress: ceclag-7@student.ltu.se  
Telefonnr:       Telefonnr 
 
 
Handledare 
Tommy Calner, universitetsadjunkt, leg. Sjukgymnast 
E-postadress: tommy.calner@ltu.se  
Telefonnr. växel:  
 

mailto:johbek-7@student.ltu.se
mailto:ceclag-7@student.ltu.se
mailto:tommy.calner@ltu.se
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